
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

НІМЕЦЬКА МОВА 5 клас 
 

Підручники: 

Німецька мова (1 рік навчання). 5 клас : підруч. для загальноосвітн. навч. закл. / 

 С.І. Сотнікова, Т.Ф. Білоусова.— Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/735 

Німецька мова.1 рік навчання. 5 кл. (Deutsch, das 1. Unterrichtsjahr, die 5 Klasse): підруч. для 

загальноосвіт. навч. закл. / М.М. Сидоренко, О.А. Палій. — К. : Грамота, 2018. 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/850 

І семестр 

 Семестрова контрольна робота № 1 

 
№ Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 
Граматична компетенція 

1  

Я, моя родина, мої 

друзі 

вік 
адреса 

місце проживання 
члени родини та родинні 
зв'язки 

числівники до 100 

http://deutschonline.com. 

ua/chyslivnyky-v- nimeckij-movi/ 

відмінювання дієслів у 

теперішньому часі 

https://school.karpaty.inf 

o/materials/german/gram 

mar/de.prasens/ 

порядок слів у 
розповідному та 

питальному реченнях 

http://zno.academia.in.ua 

/mod/book/tool/print/ind 

ex.php?id=3312 

Відео: https://www.youtube.co 

m/watch?v=8YHotzYYp No 

відмінювання дієслів sein i 

haben у теперішньому часі 

http://zno.academia.in.ua 

/mod/book/view.php?id= 3317 
присвійні займенники 
http://deutschonline.at.ua 
/index/prisvijni_zajmenni ki/0-16 

2 Шкільне життя школа 
класна кімната 

предмети в 

класній кімнаті 

шкільне приладдя 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/735
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/850
http://deutschonline.com.ua/chyslivnyky-v-nimeckij-movi/
http://deutschonline.com.ua/chyslivnyky-v-nimeckij-movi/
http://deutschonline.com.ua/chyslivnyky-v-nimeckij-movi/
https://school.karpaty.info/materials/german/grammar/de.prasens/
https://school.karpaty.info/materials/german/grammar/de.prasens/
https://school.karpaty.info/materials/german/grammar/de.prasens/
http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3312
http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3312
http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3312
https://www.youtube.com/watch?v=8YHotzYYpNo
https://www.youtube.com/watch?v=8YHotzYYpNo
https://www.youtube.com/watch?v=8YHotzYYpNo
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3317
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3317
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3317
http://deutschonline.at.ua/index/prisvijni_zajmenniki/0-16
http://deutschonline.at.ua/index/prisvijni_zajmenniki/0-16
http://deutschonline.at.ua/index/prisvijni_zajmenniki/0-16


 3.  Відпочинок і 

 дозвілля 

 види відпочинку та занять 

 захоплення/хобі 

 час 

Питальні слова та речення 
Модальні дієслова dürfen, 
müssen, können 
Знахідний відмінок та 
відмінювання означеного та 
неозначеного артиклів у 
знахідному відмінку 
 

 4.   Природа  пори року 

 місяці 

 дні тижня 

 тварини 

 

    Розмовні теми до співбесіди №1 

Meine Familie 

Mein Schulzimmer 

Mein Hobby 

Die Jahreszeiten 

Mein Haustier 

ІІ семестр 

 

 Семестрова контрольна робота № 2 

 
№ Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 
Граматична компетенція 

1. Людина Предмети одягу 
Види одягу 
 

прийменники часу 
http://zno.academia.in.ua 

/mod/book/tool/print/ind 

ex.php?id=3324  

утворення порядкових 

числівників 

http://schoollib.com.ua/d 

ovidnyk_shkolyara/germ 

an_lang/37.html  

присвійні займенники в 

називному та знахідному 

відмінках. 

http://www.lysaks.com/d 

eutsch/pronomen- 
akkusativ.php 

2.  Свята і традиції календар свят України та 
Німеччини 

3. Україна загальні відомості: назва 
країни, 
столиця, великі міста 

 наказовий спосіб другої особи 

однини http://www.subject.com. 

ua/dovidnik/german/14.h tml 

відмінювання дієслів зі змінною 

кореневою голосною у 

теперішньому часі 

http://deutschonline.at.ua 
/index/teperishnij_chas_p 
rasens/0-23 

 заперечення kein і nicht   

http://deutschonline.com. 

ua/zaperechennja/ 

4. Німечина загальні відомості: назва 
країни, столиця, великі міста 

http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3324
http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3324
http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3324
http://schoollib.com.ua/dovidnyk_shkolyara/german_lang/37.html
http://schoollib.com.ua/dovidnyk_shkolyara/german_lang/37.html
http://schoollib.com.ua/dovidnyk_shkolyara/german_lang/37.html
http://www.lysaks.com/deutsch/pronomen-akkusativ.php
http://www.lysaks.com/deutsch/pronomen-akkusativ.php
http://www.lysaks.com/deutsch/pronomen-akkusativ.php
http://www.subject.com.ua/dovidnik/german/14.html
http://www.subject.com.ua/dovidnik/german/14.html
http://www.subject.com.ua/dovidnik/german/14.html
http://deutschonline.at.ua/index/teperishnij_chas_prasens/0-23
http://deutschonline.at.ua/index/teperishnij_chas_prasens/0-23
http://deutschonline.at.ua/index/teperishnij_chas_prasens/0-23
http://deutschonline.com.ua/zaperechennja/
http://deutschonline.com.ua/zaperechennja/


Розмовні теми до співбесіди №2: 

Kleidung 

Weihnachten 

Ostern 

Die Ukraine 

deutschland 


